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PARTNERSKIE CHARNAY-LÈS-MÂCON

30 października Wójt Gminy Zbrosławice podpisał umowę o partnerstwie
z francuską gminą Charnay-lès-Mâcon, z którą Zbrosławice zaprzyjaźnione są
już od 9 lat. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele innych gmin partnerskich: Brackenheim – Niemcy, Tarnalelesz – Węgry oraz Castagnole delle Lanze
– Włochy. W sobotnie przedpołudnie miało miejsce uroczyste otwarcie ronda
„La Batie-Brackenheim”, a wieczorem gospodarze zaprosili wszystkich gości na
uroczystą kolację, połączoną z balem kostiumowym.
W niedzielny poranek uczestniczyliśmy w nabożeństwie ekumenicznym, podczas którego przedstawiciele poszczególnych krajów modlili się w intencji europejskiej wspólnoty, którą tworzymy.                  KS

Europejska kuchnia ze Świętoszowic

NASZO DZIOŁSZKA...

Wielkim sukcesem Oliwii Kowolik, uczennicy klasy IV Szkoły Podstawowej
Miło nam poinformować, że w konkursie europejskim „Prezydenw
Ziemięcicach, było zajęcie II miejsca w VI Festiwalu Gwary Śląskiej w Wiecja od kuchni”, organizowanym przez posła Tomasza Głogowskiego
lowsi,
gdzie zaprezentowała śląską bajkę pt. Bazyliszek i puklaty Ignac.
i poseł do Parlamentu Europejskiego Małgorzatę Handzlik, zwycięOgromnym
przeżyciem dla Oliwii był również sam występ w czasie niedzielżyły dwie mieszkanki naszej gminy – panie: Gabriela Woźnica
nej
gali
oraz
gratulacje,
otrzymane z rąk Senator RP Marii Pańczyk- Pozdziej.
i Gertruda Kowolik, obie ze Świętoszowic.
Justyna Barczyk
Konkurs „Prezydencja od kuchni” polegał na stworzeniu potrawy
łączącej smaki Śląska ze smakami Europy. Wybór jednego dania nie
był łatwy, gdyż niemal każdy przesłany przepis był niezwykle oryginalny i w kreatywny sposób przedstawiał połączenie kuchni śląskiej
z europejską. Dlatego pierwsze nagrody przyznane zostały aż trzem
uczestnikom (Sabina Sznura, Gabriela Woźnica i Gertruda Kowolik).
czyt. str. 6

...I NASZE BAJTLE

Śląsko europejski
obiad według
Gertrudy
Kowolik

Konkursowa
Podczas festiwalu znakomicie zaprezentowały się również dzieci z Gminnego
propozycja
Przedszkola
Nr 4 w Świętoszowicach (Kamil Greiff, Paulina Michalik, Artur
Gabrieli
Nowakowski,
Malwina Mainka, Stanisław Buk, Martyna Lieber), które zaWoźnicy
jęły I miejsce w kategorii „Przedszkola”.
Przedszkolaki, pod kierunkiem nauczycielek: Klaudii Cichorowskiej i Szarloty Miśkiewicz, zaprezentowały monolog „Mój ślonski familok” oraz piosenki
„Sam jest twoje miejsce” i „Jak jo jechoł z Katowic”. Dzieci oczarowały jury poprawnością i autentycznością gwary śląskiej oraz ciekawym, autorskim tekstem,
ukazującym w zabawny sposób realia życia na Śląsku.
Małym artystom serdecznie gratulujemy.

TURNIEJ SKATA O PUCHAR WÓJTA
10 grudnia 2011 r. o godz. 9:00, w świetlicy w Ziemięcicach
odbędzie się turniej skata o puchar Wójta Gminy Zbrosławice.
Chętnych prosimy o zgłaszanie się do 8 grudnia
do p. Alojzego Szyguły: 32/233 69 07 lub 601 433 951.

Z prac rady i wójta

26 września odbyła się IX Sesja Rady
Gminy Zbrosławice. Wzięło w niej
udział 13 radnych i 27 zaproszonych gości. Obrady trwały w godz. 12:00-13:30.
Podjęto 7 uchwał, m.in. w sprawach:
- zaopiniowania planu aglomeracji Przezchlebie.
Kierownik Ref. Gosp. Komun. i Inwestycji Janusz Kołodziejczyk poinformował, iż zgodnie
z ustawą Prawo Wodne aglomeracja oznacza teren, na którym zaludnienie lub działalność gospodarcza są wystarczająco skoncentrowane, aby
ścieki komunalne były zbierane i przekazywane
do wspólnej oczyszczalni ścieków. Każda aglomeracja o liczbie mieszkańców powyżej 2000
powinna być wyposażona w system kanalizacji
zbiorczej dla ścieków komunalnych, zakończony oczyszczalnią ścieków, zgodnie z ustaleniami,
wynikającymi z Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. W skład aglomeracji
Przezchlebie wchodzą sołectwa: Przezchlebie,
Ziemięcice, Świętoszowice i Wieszowa, czyli sołectwa, które są podłączone systemem kanalizacyjnym do oczyszczalni ścieków w Przezchlebiu.
Celem utworzenia aglomeracji jest możliwość
pozyskania środków na budowę kanalizacji. Podjęcie uchwały wynika z konieczności uzupełnienia dokumentacji do WFOŚiGW w Katowicach,
z którego finansowane są zadania inwestycyjne
z zakresu kanalizacji sanitarnej. Autopoprawka uchwały dotyczy zmiany podstawy prawnej,
gdyż w pierwszej wersji powołano się na przepisy
obecnie obowiązujące, a należało powołać się na
stare przepisy, gdyż wnioski złożone przed 1 lipca
2010 r. są rozpatrywane na starych zasadach;
- w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbrosławice na lata 2011-2021;
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbrosławice
na rok 2011 – 4 uchwały;
- w sprawie przekazania skargi.
Do Rady Gminy 25 lipca 2011 r. wpłynęła skarga
na działalność pracownika Urzędu Gminy Zbrosławice. W sprawach skarg na pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędzie gminy
właściwy jest wójt, zatem przedmiotową skargę należało przekazać do rozpatrzenia Wójtowi
Gminy Zbrosławice.
Z prac wójta:
- odbyły się zebrania wiejskie, na których podjęto
uchwały w sprawie podziału funduszu sołeckiego
na 2012 rok. W związku z tym, że terminy niektórych zebrań pokrywały się lub odbywały się
w czasie, kiedy były posiedzenia komisji budżetowej, nie było możliwe, aby wójt uczestniczył
we wszystkich zebraniach. W takich przypadkach
reprezentowali go: z-ca wójta, sekretarz lub kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji;
- odbyło się spotkanie z prezesem firmy REMONDIS w sprawie nadchodzących problemów, związanych z ustawą o odpadach. Ustalono, iż kolejne
spotkanie odbędzie się w gronie gmin, które są
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„udziałowcami” firmy REMONDIS;
- odbyło się spotkanie z firmą GWAREX, która
jest zainteresowana zakupem i wywozem urobku
z hałdy w Przezchlebiu. Firma planowała przewozić urobek drogami Czekanowa. Mieszkańcy
Czekanowa jednogłośnie sprzeciwili się, by transport odbywał się drogami ich sołectwa;
- w gliwickim ratuszu wójt wziął udział w spotkaniu Metropolii SILESIA, która jest związkiem
wielu miast Górnego Śląska. Założyciele Metropolii uważają, że poprzez SILESIĘ łatwiejsze
i skuteczniejsze będzie pozyskiwanie środków
z budżetu państwa;
- w Gierałtowicach odbył się Konwent Wójtów,
Burmistrzów i Prezydentów, poświęcony głównie
ustawie o odpadach;
- w starostwie odbyło się posiedzenie komisji
bezpieczeństwa, poświęcone bezrobociu, oświacie, używkom i przeciwdziałaniu wykluczeniu
społecznemu;
- w gminie Gierałtowice odbyło się otwarcie
strefy biznesowo-przemysłowej „Synergy Park”.
Dwa węzły autostradowe w Gminie Zbrosławice
dają szansę realizacji podobnego przedsięwzięcia;
- przeprowadzono konkursy na stanowiska w referacie inwestycji (pracownikami zostali: Jakub
Kukliński – inspektor i Marta Przysambor - podinspektor), na pełnomocnika ds. uzależnień, którym została Aleksandra Cappirelli oraz na stanowisko podinspektora w referacie geodezji - Aneta
Gregulska;
- odbyło się spotkanie z wykonawcą i projektantem sali gimnastycznej w Kopienicy, w celu
omówienia niedociągnięć projektowych;
- odbyło się kwartalne spotkanie z sołtysami, poświęcone omówieniu najpilniejszych problemów
wsi. Ustalono, iż w 2012 roku wróci Turniej Sołectw;
- w Rybnej odbyła się konferencja, dotycząca
trendów gospodarczych w powiecie, podczas
której podkreślano konieczność przywrócenia
szkolnictwa zawodowego;
- w WIOŚ miało miejsce omówienie wyników
kontroli dot. uciążliwości zakładów produkcyjnych na terenach Gminy Znrosławice. Kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości;
- omówiono koncepcję reorganizacji jednostek
urzędu tj. przeniesienie GOPS do Kamieńca na
ul. Tarnogórską 4a (dawna szkoła), a GZOPO do
Zbrosławic – w miejsce poprzedniej siedziby bi-

blioteki;
- w ZSP Miedary zorganizowano obchody Dnia
Edukacji Narodowej (czyt. str. 7);
- wójt, z częścią radnych i sołtysów, odwiedzili Wolin w celu zapoznania się z problematyką
farm wiatrowych i ich oddziaływaniem na otoczenie. W Zachodniopomorskim Uniwersytecie
Technologicznym w Szczecinie odbyło się spotkanie, w celu poznania metody usuwania m.in.
TRI z wody (uniwersytet dysponuje gotową stacją kontenerową);
- w ZSO im. Jana Pawła II w Kamieńcu odbyły
się uroczystości dnia patrona szkoły;
- wójt wziął udział w obchodach 60 rocznicy
nadania praw miejskich Radzionkowa;
- w Rybnej odbyła się konferencja, poświęcona
wdrażaniu ustawy o odpadach;
- toczą się dwie rozprawy w Sądzie Rejonowym
w Tarnowskich Górach:
- o odszkodowanie dla byłego pracownika
urzędu - kolejny termin rozprawy w lutym
2012,
- o zapłatę za usługi wykonane bez stosownej
dokumentacji – jeden pozywający się nie stawił, z drugim zawarto ugodę;
- podczas Zgromadzenia Wspólników MZKP
podjęto uchwały: o zaciągnięcie kredytu na budowę nowego dworca autobusowego w Tarnowskich Górach i Wieloletnim Planie Finansowym.
oraz o zmianie taryf;
- nasza gmina podpisała umowę o partnerstwie
z francuską gminą Charnay-lès-Mâcon (dotychczas obowiązywała umowa o przyjaźni);
- odbyło się spotkanie z Radą Sołecką Wieszowy,
dotyczące omówienia problemów w sołectwie;
- podpisano umowę notarialną, kończącą wieloletni spór w Świętoszowicach;
- w związku ze sprzeciwem wobec likwidacji
placówki Poczty Polskiej w Ziemięcicach odbyło się spotkanie z dyrekcją Poczty Polskiej.
Niestety gmina nie ma wpływu na politykę tego
przedsiębiorstwa;
- w Ziemięcicach obchodzono dzień Św. Marcina;
- odbyło się spotkanie z GPW Dystrybucja
w celu wspólnego rozwiązywania problemów
zaopatrzenia w wodę;
- odbył się finał konkursu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych „Trzeźwy i zdrowy styl życia”, połączony z występem
grupy teatralnej Niespasowani , która przedstawiła spektakl „Ławka” (szerzej w przyszłym wydaniu „Wieści”).

A KC J A Z I M A

Koordynatorem oraz osobą nadzorującą prowadzoną Akcję Zima na drogach gminnych są:
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
Janusz Kołodziejczyk (tel. 728 319 327)
oraz Inspektor Jakub Kukliński (tel. 604 417 895).
Generalnym Wykonawcą jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
z siedzibą w Zbrosławicach przy ul. Oświęcimskiej 6.
Dyżury Akcji Zimowej prowadzone będą całodobowo w siedzibie Wykonawcy, pod numerami telefonów: (32) 233 70 74 (w godz. 700 ÷ 1500 od poniedziałku do piątku)
oraz 507 154 074 (całą dobę).
Dla właściwego przebiegu akcji zimowej wszelkie uwagi, co do stanu nawierzchni drogowej,
należy przekazywać bezpośrednio dyżurnemu Wykonawcy.
Druk: PPHU DRUKPOL Sp. j.
tel. (32) 285 40 35
Adres kontaktowy:
42-600 Tarnowskie Góry,
ul. Kochanowskigo 27
e-mail: drukpol@drukujemy.pl

Wykaz telefonów Akcji Zima do pozostałych zarządów dróg:
- GDDKiA Rejon Gliwice (drogi krajowe i autostrady)
(32) 234 06 91
- Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach (drogi powiatowe) – (32) 285 48 62 oraz 607 930 002.
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OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Zbrosławice
o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa
i o możliwościach zapoznania się z jego treścią.
Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. nr 199 poz.1227 z późniejszymi zmianami)
zawiadamiam
o przyjęciu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Zbrosławice dla części obszaru sołectwa Boniowice i Karchowice
zatwierdzonego uchwałą nr IX/93/11 Rady Gminy Zbrosławice z dnia
5 września 2011 r.
Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z treścią wyżej
wymienionego dokumentu wraz z uzasadnieniem i podsumowaniem,
o których mowa odpowiednio w art. 42 pkt 2 i art. 55 ust. 3 wyżej
wymienionej ustawy, w siedzibie Urzędu Gminy Zbrosławice przy
ul. Wolności 109a, pok. nr 4, w godzinach pracy Urzędu.

Jestem twoim pr zyjacielem,
więc traktuj mnie jak pr zyjaciela
Minął październik, nazywany „miesiącem dobroci dla zwierząt”. Nadchodzi zima – mrozy i słoty, co dodatkowo każe nam pomyśleć o naszych
czworonożnych przyjaciołach, zastanowić się, czy nasze zwierzaki traktujemy rzeczywiście jak przyjaciół.
Jak z obserwacji wynika, niestety, wiele psów
i kotów jest źle traktowanych przez swoich właścicieli. A przecież to istoty żywe, które po swojemu okazują radość ale też czują ból, cierpią –
z powodu zimna, upału, głodu, pragnienia, braku
możliwości ruchu, a czasem nawet bicia.
Spójrzmy inaczej na swojego psa, zastanówmy się, dlaczego on ciągle
szczeka, wyje…
Może mu gorąco (latem), a w misce nie ma kropli wody i gryzą go pchły,
może (zimą) uwiązany na krótkim łańcuchu stoi skostniały przed nieocieplaną budą, bez możliwości pobiegania?
Myślę, że nie zaszkodzi przypomnieć, że psy „mieszkające” na dworze
powinny mieć budę dostosowaną do swojego wzrostu, ocieploną w zimie,
a latem zacienioną. Pies stale musi mieć dostęp do miski z wodą. Zimą
wodę należy podawać ciepłą i częściej, bo zamarza. Również jedzenie starajmy się dawać ciepłe. Bardzo ważną sprawą jest łańcuch! Musi on mieć
długość co najmniej 3 metrów, ale im dłuższy tym lepiej, bo pies musi mieć
możliwość swobodnego poruszania się. Szczególne znaczenie ma to zimą,
gdy pies uwiązany krótko stoi/leży w miejscu i podwójnie marznie.
Ostatnia nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt stanowi, że na łańcuchu (przypominam - nie krótszym niż trzy metry!) pies może być uwiązany tylko do 12 godzin na dobę, w pozostałym czasie musi mieć możliwość swobodnego biegania w obrębie posesji. Złamanie tego zakazu
będzie wykroczeniem. Zakazano także tzw. kopiowania, czyli przycinania
psom ogonów i uszu dla celów estetycznych.
Pamiętajmy również, że ciasny kojec nie zapewnia psu ruchu, jakiego potrzebuje, chociaż wielu
właścicieli myśli, że kojec to swoboda.
Zgodnie z zapisem uchwały Rady Gminy
Zbrosławice o utrzymaniu czystości i porządku
w gminie, w miejsca publiczne pies może być wyprowadzany wyłącznie na smyczy i w kagańcu,
w przeciwnym razie właściciel jest narażony na grzywnę do 250 zł. Dotyczy to również lasów, gdzie pies mógłby płoszyć zwierzynę.
Przy okazji spacerów warto jeszcze pamiętać, że w myśl ustawy, każdy
kto napotka w lesie lub poza terenem zabudowanym porzuconego psa lub
kota - w szczególności na uwięzi - musi powiadomić o tym straż gminną
lub policję.
Apeluję o refleksję – czy zwierzęta żyjące przy mnie są dobrze traktowane? Czy niczego im nie brakuje?
Przed podjęciem decyzji o przyjęciu czworonoga należy się zastanowić,
czy mamy na to odpowiednie warunki i czy podołamy obowiązkom utrzymania zwierzęcia, bo pies czy kot nie jest rzeczą, którą można wyrzucić.
Urszula Grabińska
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Ap e l Ko m i s j i Ro l n i c t w a
Od kilkunastu lat na terenach naszej gminy i nie tylko, postępuje proces
degradacji urządzeń melioracyjnych, co niekorzystnie wpływa na gospodarkę rolną, a także powoduje, na skutek podtopień, powstawanie nieużytków. Spółki wodne, które od dziesięcioleci dbały o meliorację na terenach
naszej gminy, zostały pozbawione dopływu środków pieniężnych ze źródeł
rządowych, co skutkowało ustaniem działalności i ich rozwiązaniem.
Skutki tego procesu uwidoczniły się w szczególności podczas ostatnich
podtopień i powodzi. Znaczna część zniszczeń była spowodowana brakiem
należytej konserwacji urządzeń melioracyjnych.
W ostatnich latach Komisja Rolnictwa próbowała reaktywować spółki
wodne w naszej gminie. Okazało się, że jest to bardzo trudne, a wynika to
z ułomności prawa wodnego oraz niechęci mieszkańców do opłaty składek
członkowskich. Dopóki nie zostanie uregulowana sytuacja własnościowa
urządzeń melioracyjnych oraz nie będzie wsparcia z WFOŚiGW, reaktywacja spółek wodnych będzie bardzo trudna.
Niezależnie od obecnej sytuacji Komisja Rolnictwa zwraca się z apelem do mieszkańców gminy Zbrosławice o przegląd wszelkich urządzeń melioracyjnych, oczyszczenie i udrożnienie rowów, przepustów,
wylotek drenarskich.               Komisja Rolnictwa

B i u r o Po r a d O b y w a t e l s k i c h
Starostwo Powiatowe zaprasza mieszkańców powiatu tarnogórskiego do
odwiedzenia Biura Porad Obywatelskich.
Bezpłatne porady prawne udzielane są mieszkańcom powiatu tarnogórskiego w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ulicy Sienkiewicza 16,
w pokoju nr 104, tel. 32 381-87-65 (czynny w godzinach urzędowania
biura). Zapisy pod numerem telefonu: 32 381-87-50 (czynny w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 7.30 - 15.30, we wtorki od 7.30 do
17.00, w piątki od 7.30 do 14.00) lub w pokoju 102 (Wydział Kultury,
Promocji i Sportu).
W listopadzie biuro czynne będzie w poniedziałki w godz. 8.00 – 14.30.

Kronika Policyjna
28.09 w Wieszowie przy ul. Wolności z parkingu przy zakładzie pracy
nieznany sprawca dokonał kradzieży roweru górskiego m-ki ARKUSZ
wart. 740 zł.
1/2.10 w Kamieńcu przy ul. Tarnogórskiej nieznany sprawca dokonał
kradzieży dwóch halogenów wraz z chromowanymi nakładkami oraz
trzech wycieraczek z samochodu m-ki Peugeot 207, ogólnej wartości
1500 zł.
4/5.10 w Kopienicy przy ul. 1-go Maja z terenu budowy domu nieznany sprawca dokonał kradzieży agregatu tynkarskiego m-ki PFTG4 wart.
12300 zł.
9/10.10 w Zbrosławicach przy ul. Wolności nieznany sprawca dokonał
kradzieży z włamaniem do skrzynki zwrotu prasy, skąd skradł gazety
wart. 400 zł.
9.10 w Świętoszowicach przy ul. Mikulczyckiej (budowa autostrady
A1) nieznany sprawca dokonał kradzieży paliwa ze sprzętu budowlanego
wart. 5 tys. zł.
18.10 w Wieszowie przy ul. Dworcowej policjanci Posterunku Policji
w Zbrosławicach dokonali zatrzymania na gorącym uczynku czterech
sprawców kradzieży kostki brukowej granitowej wartości 31680 zł.
POSTERUNEK POLICJI W ZBROSŁAWICACH
Kierownik Posterunku Policji w Zbrosławicach
asp.szt. Roman Plaminiak, tel. 32/39-35-207 lub 307; 606097895
Dzielnicowy: st. asp. Lucjan Szmid, tel.: 32/39-35-207 lub 307,
606-384-544; obsługiwany rejon: Kamieniec, Wieszowa, Karchowice,
Boniowice, Łubki, Księży Las, Jasiona
Dzielnicowy: mł. asp. Mariusz Pisarek, tel.: 32/39-35-207 lub 307,
606-916-811; obsługiwany rejon: Czekanów, Ziemięcice, Świętoszowice, Szałsza, Przezchlebie, Zawada, Łubie, Kopienica, Jaśkowice
Dzielnicowy: mł. asp. Adam Mrozek, tel. 32/39-35-207 lub 307;
602-102-886; obsługiwany rejon: Zbrosławice, Ptakowice, Wilkowice,
Miedary, Laryszów
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K A RTO F F E L F E S T
– święto ziemniaka
Ziemniak w gwarze śląskiej to kartofel. Dla
większości ludzi pospolite warzywo na codziennym stole. 1-2 października kartofel był
głównym aktorem jesiennego przedstawienia pt.
„KARTOFFELFEST – święto ziemniaka”, którego reżyserami byli: Gospodarstwo Rolne Marek
Minkus (kartofel stanowi ok. 15 % upraw gospodarstwa), Rada Sołecka, sponsorzy oraz wszyscy
mieszkańcy Kamieńca, którzy z wielkim zaangażowaniem przygotowali się do tego przedstawienia.
A wszystko zaczęło się w Szałszy od pokazowego kopania ziemniaka kombajnem ziemniaczanym marki „GRIMME”, podczas którego
każdy chętny mógł przekonać się, że praca na
roli nie jest usłana różami. Widownia pokazowych wykopków mogła wsiąść na czerwonego
olbrzyma „GRIMME SE 140” i w towarzystwie
przedstawicieli firmy i serwisu kombajnu - firmy
AGRARADA - zrobić „honorową rundę”. ODR
w Częstochowie (reprezentowany przez Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Tarnowskich
Górach) zaprezentował ok. 40 odmian ziemniaka,
a restauracja „Pod Złotym Prosiakiem” serwowała przekąski z grilla.

Po ciężkiej pracy nadszedł czas na kolejną
odsłonę przedstawienia - zabawę, potańcówkę
i smaczne swojskie jadło, oczywiście z kartoflem
w roli głównej - można było skosztować tartych placków, panczkrautu, frytek oraz mięsiwa,
a wszystko dzięki naszym wspaniałym gospodyniom, które chętnie i z pełnym zaangażowaniem
wczuły się w role kucharek.
Do Kamieńca przyjechało mnóstwo ludzi
z całego województwa, a nawet z zagranicy (pół
tony kartofli w loterii wygrała mieszkanka Niemiec). Wszyscy świetnie się bawili. Następny
dzień rozpoczęliśmy od uroczystej mszy świętej, której honorowym gościem był Wójt Gminy
Zbrosławice. Aby tradycji stało się zadość, po
dziękczynnej mszy wszyscy udali się na śląski
obiad z roladą, kluskami i modrą kapustą… i zabawa zaczęła się od nowa.
Mile wspominamy to widowisko. Mamy nadzieję, że historia będzie się powtarzać!
Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie,
a gościom za przybycie.
Do zobaczenia za rok!!!
Monika Minkus
na zdjęciach:
- pokazowe wykopki w Szałszy
- „Kartofelek Szczęścia” czyli zabawa fantowa
- występ dzieci z kamienieckiego przedszkola

Serdecznie dziękujemy mieszkańcom Kamieńca za pomoc w zorganizowaniu tego festynu. Dziękujemy naszym współorganizatorom: Gospodarstwu Rolnemu Marek
Minkus, Organizacji Imprez ,,Pod Złotym Prosiakiem”- Andrzej Kapek oraz sponsorom, którymi byli: Drukarnia Carent - H. Staszczyszyn, Wypożyczalnia namiotów
- K. Staszczyszyn, Bank Spółdzielczy Tarnowskie Góry, TransLis -Wieszowa, G. Ganczaruk, K. Trzęsiok, T. Borecki, T. Kaczmarek, Muller-Janoszka, Gospodarstwo
Rolne D. E. Chluba, Piekarnia Dolnicki, Myjnia Samochodowa - JARZI, Usługi Instalacyjne - M. Nierobisz, Ogrodnictwo Przezchlebie - M. Śliwińska, Kwiaciarnia
Niezapominajka - Tarn. Góry, Restauracja „Stary Młyn”, Gospodarstwo Rolne - J. Buchcik, H. Irmler. Podziękowania kierujemy również do Straży Pożarnej ze
Zbrosławic oraz Księżego Lasu.                                          Sołtys i Rada Sołecka Kamieńca

S P O T K A N I A A R T Y S T Y C Z N E Biblioteczny Halloween

W pierwszych tygodniach
października w Zbrosławicach miał miejsce plener
malarski, zorganizowany
przez pszczyńską fundację
na rzecz kultury Plessiana,
przy współudziale Urzędu
Gminy i Gminnej Biblioteki Publicznej w ZbrosławiUczestnicy pleneru cach.
Z różnych zakątków Polski przybyło do naszej gminy 10 artystów:
Anita Baenisch-Juda, Ewa Bogucka-Pudlis, Stanisław Chomiczewski,
Arleta Eiben, Małgorzata Lehmann, Małgorzata Maćkowiak, Piotr Murawa, Jacek Reczyński, Wiesław Szumiński i Grażyna Zarzecka. Tematyka
prac – różnorodna, choć jak na charakter naszej gminy przystało dominowały konie i inne zwierzęta.
W przerwach pracy twórczej artyści zwiedzili Zabytkową Stację Wodociągową „Zawada” w Karchowicach i inne zakątki gminy.
Wernisaż wystawy poplenerowej odbył się 14 października w Centrum
Usług Publicznych. Podczas otwarcia wystawy wystąpił Michał Malicki
w towarzystwie swoich uczennic z Kamieńca, które lekcje gry na gitarze
pobierają w Małej Akademii Gitary, prowadzonej od niedawna w naszej
gminie przez pana Malickiego.
Obrazy można było podziwiać w CUP do 27 października. Owocem pleneru jest katalog, dostępny dla zainteresowanych w Urzędzie Gminy. AP
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”Pusto wszędzie, głucho wszędzie
co to będzie, co to będzie...”

Były duchy, wróżki, które w otoczeniu pająków, małych wampirów i innych dziwnych stworków pląsały w takt wesołej muzyki w nowym budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Zbrosławicach, na pierwszym balu
Halloween.

Bal odbył się 28 października i o tym, jakim cieszył się zainteresowaniem, świadczyły tłumy przebierańców, które tuż przed godziną 16.00 zebrały się w bibliotece. Na czas balu ta szacowna instytucja zmieniła się
w „straszny dwór”, który od progu oświetlony był lampionami z dyń, a nad
głowami wisiały duszki, nietoperze, balonowe straszydła i ogromne pająki. W tym otoczeniu ponad 70 dzieci ze Zbrosławic, Kamieńca, Miedar
i innych miejscowości naszej gminy świetnie się bawiło. Sztafeta na miotłach, wyścigi z balonami, robienie mumii z wykorzystaniem papieru toaletowego to tylko niektóre z konkursów, towarzyszących zabawie. Po
zakończeniu zabawy dzieci zmęczone, ale
zadowolone, wróciły do swoich domów.
Zapraszamy również do udziału w innych imprezach organizowanych przez
bibliotekę.
Dziękujemy radnej Karinie Respondek za zasponsorowanie cukierków dla
uczestników balu.
Bibliotekarki
Królowa i Król Balu
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Nie odleciał

12 października strażnicy gminni stanęli przed nietypowym zadaniem. Na podwórku państwa Kaczmarczyk z Wieszowy wylądował
łabędź. Ptak nie potrafił wydostać
się z zagrody, gdyż łabędzie potrzebują zbiornika wodnego bądź
rozległej, płaskiej powierzchni
ziemi, by wykonać kilkudziesięciometrowy rozbieg i wzbić się
w powietrze.

Mała Akademia Gitary i Śpiewu

Michał Malicki – muzyk, pojawił się w Zbrosławicach z pomysłem stworzenia Małej Akademii Gitary i Śpiewu. Miejsca
spotkań, bo trudno je nazwać lekcjami, to zbrosławicka biblioteka, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kamieńcu i świetlica gminna w Wieszowie. Uczniowie Akademii ćwiczą akordy
pod okiem pana Malickiego. By pokazać nam, że nasza, zbrosławicka Akademia wyda muzyczne owoce, Michał Malicki
zaproponował występ grupy swoich podopiecznych z gminy
Bobrowniki Będzińskie. I stało się - przyjechali do Zbrosławic,
niektórzy występowali po raz pierwszy przed publicznością. Zrobili na wszystkich słuchaczach niesamowite wrażenie. Myślę, że
moją opinię podzielają inni mieszkańcy, którzy zechcieli przyjść
w niedzielne popołudnie do siedziby zbrosławickiej biblioteki. Gra na gitarze w wykonaniu artystów z gminy Bobrowniki
okazała się rewelacyjna!!! Ale nie tylko dźwięków gitar słuchaliśmy. Na scenie zobaczyliśmy wschodzące gwiazdy – śpiew
w wykonaniu wokalistów był ujmujący. Oto uczestnicy koncertu: Karol Chachurski - gitara i śpiew, Wiktoria Trefon - śpiew,
Nikola Krakowiecka - śpiew, Kamil Wylęgły - gitara i śpiew, Jan
Łata - gitara i Łukasz Jasik - gitara. Dziękujemy za wspaniałe
muzykowanie w Zbrosławicach. Oczekujemy z niecierpliwością
na koncerty zbrosławickich członków Akademii Pana MalickieStrażnicy, po konsultacji we- go.                        
KS
terynaryjnej oraz wskazówkach
z chorzowskiego ZOO, przewieźli
przestraszonego ptaka nad zalew
W mroźny piątkowy wieczór 14 października grupa 12
w Kamieńcu. Tam już mógł rozwiuczniów
Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Kamieńcu przynąć skrzydła…        AP
witała swoich gości z Zabergäu Gymnasium z Brackenheim
(z opiekunem panią Annette Richter). Weekend, pełen gier integracyjnych, wyjazdów do kina oraz galerii handlowych, gry
w bilard czy kręgle oraz spacerów po terenach naszej gminy,
goście spędzili z zaprzyjaźnionymi, polskimi rodzinami.
W poniedziałek, po oficjalnym powitaniu w szkole, młodzież wzięła udział w zajęciach lekcyjnych.
We wtorkowy poranek wyruszyliśmy do Zatoru, aby spędzić miły poranek w towarzystwie prehistorycznych gadów
na terenie DinoZatorLand’u. Popołudnie natomiast upłynęło pod znakiem zadumy oraz głębokiej
refleksji. Podzieleni na dwie grupy zwiedzaliśmy z przewodnikiem muzeum na terenach byłego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Była to
dla naszej i niemieckiej młodzieży żywa lekcja historii, której tak szybko nie zapomną. W środę z kolei Kraków przywitał nas piękną, słoneczną pogodą oraz porwał w swój zaczarowany, pełen historycznych miejsc, legend oraz kolorowych kawiarenek świat, tak chętnie odwiedzany przez turystów.
Z przewodnikiem zwiedziliśmy Plac Matejki, Barbakan, Bramę Floriańską, Bazylikę Mariacką z ołtarzem Wita Stwosza, który mogliśmy podziwiać
w pełnej krasie, Wzgórze Wawelskie z Katedrą Królewską, dziedzińcem zamku oraz grobami królewskimi. Przeszliśmy również pod Okno Papieskie oraz
odwiedziliśmy Collegium Maius i rynek główny.
Czwartek był dniem spędzonym na zajęciach szkolnych, a wieczorem przyszedł czas na pożegnanie. Uczniowie z rodzicami i opiekunami zorganizowali wieczorek pożegnalny pełen wielu pyszności, przygotowanych przez samych uczniów oraz ich rodziców. Ostatnie chwile upłynęły na wesołej rozmowie, wspomnieniach minionego tygodnia oraz robieniu ostatnich wspólnych zdjęć. Około godziny 21 machaliśmy już na do widzenia naszym gościom.
Był to tydzień pełen wrażeń, dobrej zabawy, nowych doświadczeń, a może i trwałych przyjaźni.
Pragnę podziękować wszystkim uczniom oraz ich rodzinom za zaangażowanie w ten projekt, gościnność oraz wszelką pomoc.

Tym razem u nas

W tegorocznej wymianie udział wzięli: Amelia Broja, Iwona Kostka, Agnieszka Jendrysik, Bożena Wołoszyn, Sven Kania, Monika Nocoń, Karina Bielesz, Agnieszka Gała,
Natalia Hetmańczyk, Beniamin Miczka, Roksana Skowronek oraz Dorota Thürmer.                     Katarzyna Szołtysik-opiekun

Zespół ,,Karolinka” w Uttenreuht

Wielkim wyróżnieniem dla zespołu wokalnego ,,Karolinka’’ Szkoły
Podstawowej w Przezchlebiu było zaproszenie przez władze samorządowe Uttenreuht–Erlangen - miasta partnerskiego powiatu tarnogórskiego, na
uroczyste obchody 60-lecia kultury śląskiej, które miały miejsce od 6 do
10 października. Przygotowania do wyjazdu trwały kilka miesięcy. Dzięki pozyskanym funduszom, przy współpracy z DFK w Raciborzu, zostały
uszyte piękne stroje śląskie, w których dzieci zaprezentowały się w czasie wyjazdu. Najważniejszy występ zespołu miał miejsce w drugim dniu
pobytu w Uttenreuht. Pojawienie się dzieci na scenie wzbudziło ogólne
zainteresowanie i życzliwość obecnych gości. Po części oficjalnej, na którą przybyły miejscowe władze samorządowe oraz dr Günther Beckstein,
premier Bawarii, zespół zaprezentował bogaty repertuar śląskich, a przede
wszystkim niemieckich piosenek ludowych. Występ ,,Karolinki” wzbudził
wielkie emocje i aplauz wśród publiczności. Cała sala śpiewała wspólnie
z dziećmi, a na twarzach obecnych można było zobaczyć wzruszenie i radość. 9 października zespół miał również występ w czasie mszy św. w jednym z miejscowych kościołów, natomiast w godzinach popołudniowych
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uczniowie prezentowali swoje umiejętności w trakcie folklorystycznego
popołudnia pod hasłem ,,Integracja - Dzień Ojczyzny” w Erlangen.
Dzięki życzliwości organizatorów dzieci doświadczyły wielu wspaniałych wrażeń. Jedną z nich była całodniowa wycieczka do malowniczego
Bambergu, potocznie zwanego niemiecką Wenecją, oraz zwiedzanie przepięknych krajobrazów Szwajcarii Frankońskiej.
Podróż ,,Karolinki” do Niemiec na długo pozostanie w pamięci uczniów
i opiekunów jako wspaniała przygoda i niezapomniane przeżycie. Wyjazd
ten dostarczył także
pozytywnej energii
do dalszych działań,
promujących zarówno Szkołę Podstawową w Przezchlebiu jak i Gminę
Zbrosławice.
Hanna Miczka
Barbara Pietrek
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Rozmowa z pełnomocnikiem Stacji Caritas
w Zbrosławicach, panią Kariną Kowalską.
Proszę przybliżyć mieszkańcom gminy zasady
funkcjonowania stacji w Zbrosławicach, sposób jej
finansowania, liczbę zatrudnionych osób oraz problemy, z jakimi się obecnie borykacie.
Stacja działa na terenie gminy prawie 16 lat. Na całym etacie pracują u nas dwie pielęgniarki, doktor rehabilitacji na pół etatu i mgr rehabilitacji na ¾ etatu.
Pielęgniarki mają podpisany kontrakt z NFZ, natomiast rehabilitacja w całości finansowana jest przez gminę. W tym roku dotacja z budżetu gminy to
88,5 tys. zł, co daje 75 % ogólnych kosztów finansowania naszej działalności. Największym problemem na dzień dzisiejszy jest brak masażysty. Masaż ręczny jest najdroższym zabiegiem, jednocześnie jest na
niego największe zapotrzebowanie. Społeczeństwo gminy się starzeje – przybywa coraz więcej osób schorowanych, wymagających opieki. W ubiegłym roku mieliśmy masażystkę na stażu, niestety w tym
roku nie ma środków na jej zatrudnienie. Zważywszy na to, że w 2010
roku wykonaliśmy prawie 2 tysiące masaży, co stanowi 1/5 wszystkich zabiegów, problem jest poważny. W tym roku masażysty nie ma,
a my - by nie zostawiać ludzi bez pomocy - same do czerwca tego roku wykonałyśmy już prawie tysiąc masaży. Jeśli nie znajdą się środki, będziemy
zmuszone zrezygnować z tego typu zabiegów.
Dlaczego NFZ nie finansuje zabiegów rehabilitacyjnych?
Gabinet rehabilitacyjny nie spełnia wymogów Narodowego Funduszu
Zdrowia – nie mamy osobnych pomieszczeń dla fizykoterapii i kinezoterapii oraz do masażu. Obecnie stacja dzieli budynek z siostrami zakonnymi,
zajmujemy jedynie parter i naprawdę brakuje nam miejsca. Nie ma również
możliwości adaptacji kolejnych pomieszczeń pod gabinety, staraliśmy się
pozyskać salkę parafialną pod magazyn, niestety bez skutku… Z powodu
braku miejsca nie możemy również zakupić większej ilości np. specjalistycznych łóżek (obecnie mamy ich 8), gdyż nie ma gdzie ich przechowywać.
Jak wygląda sprawa przyjmowania do was pacjentów? Czy z powodów
finansowych odsyłacie ludzi do domów?
Nie, mimo, iż na jedną pielęgniarkę może przypadać maksymalnie 6 pacjentów (NFZ płaci 26 zł za osobodzień), właściwie wszyscy pacjenci
z terenu gminy są przyjmowani nieodpłatnie. Rehabilitacja odbywa się
w godzinach rannych i popołudniowych, pacjenci zgłaszają się ze skierowaniem od specjalisty bądź lekarza rodzinnego. Na chwilę obecną pacjentów
obłożnie chorych, do których się dojeżdża, jest 25-30 miesięcznie. Nie ma
jednak limitów, każdy pacjent, który wymaga opieki w domu, taką otrzyma. Podkreślić należy fakt, że pracują u nas tylko dwie pielęgniarki, które
muszą „obsłużyć” i pacjentów zgłaszających się do stacji i tych obłożnie
chorych w domach. By zaoszczędzić pieniądze na zabiegi nie zatrudniamy
nawet sprzątaczki, same dbamy o nasze pomieszczenia i sprzęt.
Teraz trochę liczb. Ile zabiegów rehabilitacyjnych i pielęgnacyjnych wykonuje stacja w skali roku? Jakiego rodzaju są to zabiegi?
Jeśli chodzi o opiekę pielęgniarską to w 2010 roku wykonaliśmy 11 801
zabiegów pielęgniarskich oraz 2 390 tzw. czynności higienicznych. Mieliśmy pod opieką 64 pacjentów, przebywających w swoich domach, u których wykonaliśmy 3855 wizyt domowych. Jeśli chodzi o ubiegłoroczną
statystykę zabiegów rehabilitacyjnych, wykonaliśmy ich w sumie 10 581,
obsługując 718 pacjentów, z czego suma wizyt w gabinecie to 6073. Dla
porównania – do czerwca bieżącego roku z zabiegów skorzystało już 345
pacjentów, co daje sumę 6230 zabiegów rehabilitacyjnych i liczbę 2510
wizyt w gabinecie.
Zabiegi, jakie proponujemy, poza gimnastyką indywidualną, to elektroterapia, magnetoterapia, światłolecznictwo oraz ultradźwięki. Jak wspominałam wcześniej, w tym roku brakuje środków na masaże, więc pewnie liczba
ich wykonania będzie w tym roku znacznie mniejsza.
Mieszkańcy bardzo chwalą opiekę stacji, jakość zabiegów i właśnie masaży. Nie można starać się o dodatkowe środki, sponsorów? W zamian za
masaże zrezygnować z części innych, mniej popularnych zabiegów?
Caritas jest organizacją charytatywną, która nie prowadzi działalności komercyjnej. Cała działalność opiera się na darowiznach pieniężnych i rzeczowych od osób prawnych i fizycznych. Nasza stacja jest jedynie jednostką, która sama o sobie nie może decydować. Wracając do zabiegów - masaż
ręczny jest niestety najdroższy. Jeśli chodzi o rezygnację z innych zabiegów
na rzecz masaży, to nie rozwiąże to problemu, gdyż urosną wtedy kolejki
na te zabiegi. Jeśli mają być masaże, muszą się na nie znaleźć pieniądze…
Dziękuję za rozmowę.
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Europejska kuchnia ze Świętoszowic  

c.d. ze str. 1
26 września w Biurze Poselskim Tomasza Głogowskiego odbyło się wręczenie nagród w konkursie, nad którym honorowy patronat objęła Starosta
Powiatu Tarnogórskiego Lucyna Ekkert. Nagroda główna to wyjazd do Parlamentu Europejskiego na zaproszenie pani Małgorzaty Handzlik. Na uroczystym przekazaniu laureatom symbolicznych biletów do Brukseli obecni
byli, obok organizatorów konkursu, Członek Zarządu Powiatu Aleksandra
Król-Skowron oraz Członek Zarządu Powiatu Marian Szukalski.
Trzeba dodać, że nagrodzone dania to niemal kompletne zestawy obiadowe, gdyż inwencja uczestników daleko wykraczała poza przygotowanie jednej potrawy. Pani Sabina Sznura przygotowała wodzionkę ze
schabem i serem pleśniowym, roladę drobiową z farszem tropikalnym,
śląskie kluseczki w sosie beszamelowym i egzotyczną sałatką. Dzieło pani
Gabrieli Woźnicy to pierś z kurczaka przyrządzona na sposób europejski
z ziemniakami gratin, warzywami ratatuja i sosem rozmarynowym. Pomysł
pani Gertrudy Kowolik to rolada śląska na sposób europejski z kluskami śląskimi z dodatkiem oliwek, czerwoną kapustą i sosem egzotycznym
z coca-coli.
Jury zachwyciła nie tylko oryginalność przepisów, ale także estetyka
przygotowanych potraw (wraz z przepisami dołączone były zdjęcia dań)
oraz zgodność z tematyką konkursu. Serdecznie gratulujemy!
/info: Biuro Poselskie Tomasza Głogowskiego/

Integracyjne Przezchlebie

Skończyło się lato i za oknami prawdziwa złota polska jesień. Nowa pora
roku i nowe zmiany w naszym przedszkolu - od września mamy oddział
dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Przeznaczony jest dla
dzieci posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym. Nowy oddział to
nowe wyzwanie dla całego przedszkola, nie tylko organizacyjne ale przede
wszystkim emocjonalne. I tu okazało się , że wszyscy stanęli na wysokości
zadania – nowe przedszkolaki zostały serdecznie przyjęte przez cały personel przedszkola oraz swoich rówieśników, którzy z bezinteresownym zaangażowaniem włączyli ich do swojego grona. Na potrzeby naszych nowych
podopiecznych została przystosowana nie tylko sala do nauki
i zabawy ale również łazienka,
wyposażona w specjalistyczne
pomoce, umożliwiające samodzielne korzystanie przez dzieci niepełnosprawne. Wejście
do budynku ułatwia nowo wybrukowany podjazd, po którym
bez problemu wjeżdża dziecięcy wózek inwalidzki. Ale samo
przygotowanie budynku to dopiero początek, najważniejsze to aby nasze
pociechy czuły się w nim bezpiecznie i komfortowo. Już od pierwszych
dni Mateusz i Martynka – nasze nowe przedszkolaki uczestniczyły w zabawach w ogrodzie przedszkolnym, gdzie od razu znalazły wspólny język
ze swoimi rówieśnikami. Każdego dnia odwiedzają swoich kolegów w ich
salach, a szalonych zabaw (długa kolejka do wożenia Mateusza w wózku
wciąż trwa..) nigdy im dosyć!
Myślę , że najlepszym podziękowaniem wszystkim za pomoc w organizacji nowej grupy specjalnej są codzienne uśmiechy na twarzach Mateusza
i Martynki - dzieci, które wreszcie znalazły swoje miejsce wśród rówieśników. Dziękujemy!      Agnieszka Skubała, oligofrenopedagog
wychowawca grupy specjalnej
Jubileusz Złotych Godów obchodzą państwo Helena i Bernard Samol
z Ziemięcic. Pan Bernard świętuje również 80 urodziny.
Na nową drogę życia wstąpili Agnieszka i Rafał z Ziemięcic.
Jubilatom oraz Nowożeńcom życzenia zdrowia,
pogody ducha oraz jeszcze wielu wspólnych lat życia
składają Sołtys, Rada Sołecka oraz mieszkańcy Ziemięcic
Henryk Kudlek z Boniowic
obchodzi 90 urodziny,
życzenia wszelkiej pomyślności
i długich lat życia
w zdrowiu i radości składają
Sołtys i Rada Sołecka Boniowic

Dziękuję za zaufanie
i poparcie w wyborach.
Tomasz Głogowski
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Przypominamy o selektywnej Konkurs Gumowy Surowiec
wystartowała II edycja ogólnopolskiego konkursu „Zużyte Opozbiórce odpadów! nyJuż- Gumowy
Surowiec. Nie wyrzucaj, odzyskuj, chroń środowisko”.

Do worków niebieskich wrzucamy tylko papier, czyli gazety i czasopisma, książki (bez grubych okładek), mapy, zeszyty, notatniki, zapisane
kartki, listy, papierowe rachunki, papier pakowy,
papierowe torby oraz tekturowe pudełka i kartony.
Nie wkładamy: papieru mokrego, powlekanego czy lakierowanego (śliskiego w dotyku), kalki, pergaminu, tapet, worków po cemencie i zaprawach, artykułów higienicznych (np. pieluch, chusteczek), zatłuszczonego
papieru, kartonów po płynnej żywności (np. mleku, sokach), opakowań
papierowych z zawartością.
Do worków w kolorze żółtym wkładamy tworzywa sztuczne, czyli plastikowe butelki PET i nakrętki, różne wyroby z tworzyw sztucznych (np.
kubeczki, tacki), plastikowe opakowania po kosmetykach, reklamówki
i worki foliowe oraz kartony po płynnej żywności (np. mleku, sokach).
Nie wkładamy: opakowań po farbach, lakierach i smarach, olejach technicznych czy pestycydach, artykułów higienicznych, ubrań i zabawek zawierających metalowe części.
Do worków na szkło (zielonych) wkładamy tylko szklane butelki po napojach, wodzie lub sokach oraz puste słoiki.
Nie wkładamy: szkła nietłukącego, kieliszków, szklanek, naczyń żaroodpornych, porcelany, fajansu, szyb, szkła zbrojonego, luster, żarówek oraz
termometrów, lamp, opakowań po lekarstwach i produktach chemicznych.
Spalanie lub składowanie odpadów specjalnych, czyli elektrośmieci, odpadów z remontów, odpadów wielkogabarytowych czy odpadów niebezpiecznych, jest niezwykle szkodliwe dla środowiska naturalnego, dlatego
musimy te odpady także odpowiednio segregować.
- Elektrośmieci, czyli zużyty sprzęt RTV/AGD można oddać w sklepie
RTV/AGD podczas kupna nowego sprzętu. Bezpłatnie można taki sprzęt
zostawić również w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zbrosławicach, ul. Oświęcimska 6 (tel. 32/233 70 74). Na stronie
www.elektrosmieci.pl znajduje się lista wszystkich
punktów odbioru elektrośmieci w Polsce.
PAMIĘTAJ! Elektrośmieci nie wolno wyrzucać do
zwykłego śmietnika – grozi za to kara grzywny nawet do 5 000 złotych! O zakazie wyrzucania elektrośmieci do śmietnika informuje znak przekreślonego
kontenera, umieszczony na urządzeniach elektrycznych i elektronicznych.
- odpady wielkogabarytowe, czyli te, które nie mieszczą się w kontenerach (np. meble), powinny być zabrane przez firmę odbierającą odpady. W
naszej gminie konieczność odebrania takich odpadów należy zgłosić u sołtysa lub w ZGKiM, wpłacić 10,80 zł i w uzgodnionym terminie wystawić
rzeczy do zabrania przed posesję.
- odpady niebezpieczne oddajemy wyłącznie do specjalnych punktów
odbioru: przeterminowane lekarstwa i zepsute termometry – w aptekach;
zużyte baterie – w ZGKiM lub w większości hipermarketów, do specjalnych pojemników; zużyte akumulatory oddajemy w momencie kupna nowego, opakowania po toksycznych farbach, rozpuszczalnikach i klejach –
w punktach ich odbioru.

Szanowna Jubilatka, pani Maria Sonsala
obchodzi 95 rocznicę urodzin.
Życzenia wszelkiej pomyślności, miłości najbliższych
oraz wielu lat życia składają
Koleżanki i Koledzy Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów

Sołtys i Rada Sołecka Karchowic składają serdeczne
podziękowania dla państwa Kariny i Remigiusza Lis oraz
pani Cecylii Haiter, za włożony wkład i zaangażowanie
w organizację dożynek sołeckich, które odbyły się
14 października w zajeździe „U Rysia”.
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Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych w całej
Polsce. W tej edycji również czeka na Was wiele ciekawych wyzwań m. in.
przeprowadzenie wywiadu środowiskowego wśród lokalnej społeczności,
zlokalizowanie nielegalnych wysypisk zużytych opon, przeprowadzenie
kampanii informacyjno - promocyjnej. A wszystko po to, aby zrobić coś
dobrego dla środowiska!
Aby wziąć udział w konkursie wystarczy skompletować 6-osobową drużynę i zarejestrować ją na stronie internetowej www.gumowysurowiec.pl
w terminie do 10 grudnia 2011 r. Więcej szczegółów znajdziecie przeglądając zakładki konkursowe. Oczywiście na najlepsze zespoły czekają
nagrody!
Dla uczniów, członków najlepszych zespołów, sklasyfikowanych w konkursie ogólnopolskim, przewidziane są nagrody rzeczowe. W konkursie
prowadzona będzie również wojewódzka klasyfikacja gminna, w której
wynik jest sumą działań (punktów) Zespołów Konkursowych z terenu tej
samej gminy.
W każdym województwie, najlepsza gmina w klasyfikacji gminnej
otrzyma nagrodę w postaci wywiezienia i zagospodarowania WSZYSTKICH zinwentaryzowanych w Raporcie zużytych opon z terenu całej
gminy.               źródło: www.gumowysurowiec.pl

Dzień Edukacji Narodowej

Dictum sapienti sat est – Mądrej głowie dość dwie słowie
To łacińskie przysłowie obrano na motto tegorocznego Dnia Edukacji
Narodowej. W tym roku gospodarzem Dnia Nauczyciela był Zespół
Szkolno-Przedszkolny w Miedarach, w którego progi zawitały władze
oraz dyrektorzy wszystkich zbrosławickich szkół.
Uroczystość rozpoczął Zespół Pieśni i Tańca Miedarzanie
pięknym wykonaniem poloneza.
Uczniowie zaprezentowali się zarówno w poezji, jak i w lżejszym
repertuarze, wykonując rozrywkowe piosenki. Całość artystyczną dopełniło przedstawienie, które przeniosło nas w wieki średnie.
Było to legenda o Nawojce, dziewczynie, która bardzo chciała się uczyć,
a że w tamtych wiekach przywilej ten mieli tylko mężczyźni, to musiała
się przebrać za chłopca. Okazało się, że niejedną uczennicę zaskoczył fakt,
iż dziewczęta nie zawsze musiały się uczyć.
Ciekawe, które chętnie przeniosłyby się
w tamte czasy?
Nie zabrakło również tradycyjnych kwiatów, które wójt wręczył wszystkim nauczycielom. Po akademii dyrektor Irena Wierszeń
zaprosiła gości na świąteczny obiad, gdzie
w miłej atmosferze był już czas na swobodną
rozmowę.
Sylwia Zweiffel

Dzień Kartofla

Jesień – spadające liście z drzew,
nitki babiego lata fruwające w powietrzu; czas zbiorów owoców, warzyw
i ziemniaków. O tym skąd i kiedy przywędrował do Europy i do nas do
Polski ziemniak – dzieci ze zbrosławickiego przedszkola dowiedziały się
4 października na zorganizowanym przez bibliotekę w Zbrosławicach „Dniu
Kartofla”. Grupy starszaków i średniaków pod przewodnictwem pani Oli
i Natalii dzielnie brały udział w grach i konkursach, przygotowanych przez
panie bibliotekarki. Oczywiście głównym bohaterem konkursów był ziemniak. Atmosferze dobrej zabawy towarzyszyło płonące ognisko, w którym
piekły się ziemniaki, przygotowane
na poczęstunek dla dzieci. Dobry
humor i apetyt dopisywał wszystkim uczestnikom zabawy. Mamy
nadzieję, że impreza się dzieciom
spodobała i „Dzień Kartofla” na
stałe zagości wśród bibliotecznych
imprez.         
GBP
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z Koła Przyjaciół Biblioteki. Rodzicom serdecznie dziękujemy za sponsorowanie nagród i poczęstunku. Uczestnikom gratulujemy.

Z Ż YCIA PL ACÓWEK
OŚWIATOWYCH
Dzień 19 października uczniowie klasy I Szkoły Podstawowej w Ziemięcicach spędzili nieco
inaczej. Rozpoczęli go od uroczystej akademii,
w czasie której złożyli akt ślubowania i zostali
pasowani na uczniów. Po części oficjalnej spędzili miło czas z rodzicami i wychowawcą, biorąc
udział w konkursach i zabawach. Nie zabrakło
także słodkiego poczęstunku.
su, więdnące warzywne postacie przybierały coraz to inne kształty, zmieniały miny i pozy. Prace
były przepiękne i tak różnorodne, że trudno było
wybrać zwycięzcę. Wszystkie dzieci zostały nagrodzone. Czekamy na kolejne konkursy, które
zbliżają do siebie rodziny, uczą współpracy, rozwijają wyobraźnię i pozwalają dorosłym choć na
chwilę oderwać się od codzienności i cieszyć się
chwilami, spędzonymi tylko z dziećmi.
***
Noc z 28 na 29 października dla uczniów SP
w Ziemięcicach pozostanie na długo w pamięci;
wtedy właśnie, zamiast tradycyjnie jak co wieczór położyć się do łóżek, czternaścioro uczniów
przybyło do szkoły, aby uczestniczyć w „Nocy
Bibliotecznej”, zorganizowanej przez p. Irenę
Glagla. Wrażeń było co niemiara, a w organizację tego nocnego spotkania dzieci z literaturą
włączyli się dyrektor Edyta Wójcik, która czytała
dzieciom bajki w ramach akcji Cała Polska Czyta
Dzieciom, Justyna Barczyk, która jest w naszej
szkole koordynatorem wspomnianej akcji oraz
Adrian Klimala, który zajął się stroną techniczną
- projekcją filmów. Uczniowie recytowali również wiersze Jana Brzechwy, opowiadali bajki,
a co najważniejsze - czytali napisane przez siebie
książki, które tworzyli przez kilka tygodni, przygotowując się do tego niezwykłego wydarzenia.
Tej nocy nikomu nie chciało się spać, a wyobraźnia i talent literacki miały swoje nocne święto.

Jamnik z cukinii i ziemniaka, kapuściana czarownica, brukselkowy wąż i inne warzywne stworki były ozdobą kamienieckiego przedszkola
w pierwszych tygodniach października. W rodzinnym konkursie na kukiełkę z warzyw wzięło
udział 38 prac, jedna piękniejsza od drugiej. Warunek udziału w konkursie był jeden –materiał to
warzywa. Reszta zależała od wyobraźni dzieci
i rodziców. Jak podkreślali i jedni i drudzy - uciechy przy wspólnym tworzeniu kukiełek było co
niemiara i niektórzy zaskoczyli nawet samych
siebie w wymyślaniu prac konkursowych. Dzieci
w przedszkolu miały chyba jeszcze większy powód do radości – zmieniające się z upływem cza-
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Podczas Halloween w bibliotece Zespołu
Szkół w Zbrosławicach było ciemno i słychać
było straszne wrzaski, coś łapało za nogi... Pachniało świecami, losowano niespodzianki częstowano słodyczami i rozdawano „dynie do kolorowania”. Specjalnie poprzebierane dziewczęta
z Koła Przyjaciół Biblioteki straszyły wszystkich
odwiedzających bibliotekę. Można też było wypożyczać trzymające w napięciu książki.

***
Tegoroczne otrzęsiny nowych gimnazjalistów
w zbrosławickim ZS zorganizował Samorząd
Szkolny. Imprezę prowadzili Ola Cieślik i Łukasz Grudzień. Najwięcej kontrowersji wzbudziła konkurencja picia mleka czosnkowego. Było
głośno i wesoło. Wygrały „Koty”. Gratulujemy!

W SP im. Jana Pawła II w Kamieńcu 17 października odbyła się uroczysta akademia z okazji
Dnia Nauczyciela, połączona z Dniem Patrona Szkoły. Uczniowie klasy IV pod kierunkiem
Krzysztofa Noconia oraz Małgorzaty Wilczek
zaprezentowali program artystyczny, którym
wyrazili swój szacunek dla nauczycieli, a także
w dowcipny sposób przedstawili szkolne życie
i uczniowskie niedociągnięcia. Przypomniano
nauki i przesłania Jana Pawła II, które dla każdego powinny stanowić drogowskaz w życiu codziennym.

***
14 listopada uczniowie klasy V pod opieką Aleksandry Mijas oraz przy współpracy chóru pod
kierunkiem Małgorzaty Wilczek, przygotowali
uroczystą akademię z okazji Dnia Niepodległości.
Uroczystość ta każdemu uczniowi przypomniała
jak ważny jest szacunek dla Ojczyzny oraz pamięć o trudnej drodze Polski do wolności.
13 października w Gminnym Przedszkolu
w Przezchlebiu odbyło się uroczyste pasowanie na Przedszkolaka, w którym wzięły udział
wszystkie nowo przyjęte do przedszkola dzieci.
Przedszkolaki z poważnymi minami powtarzały
tekst przyrzeczenia, zostały pasowane ołówkiem,
a na koniec dostały piękne dyplomy. Od tej chwili są już prawdziwymi przedszkolakami!

***
„Wieczór z Czesławem Janczarskim” w zbrosławickim Zespole Szkół przyniósł nagrody siedemnastu recytatorom z klas 1-3. Jury dodatkowo
przyznało: pierwsze miejsce Wiktorii Mączyńskiej, drugie – Paulinie Glagla i trzecie ex aequo
Nicoli Koba i Małgosi Ficek. W przeprowadzeniu imprezy nauczycielom pomagali uczniowie
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